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Εσωτερικές Οικονομίες Κλίμακας και Ατελής
Ανταγωνισμός
Στη διάλεξη αυτή συνεχίζου+ε τη διερεύνηση του Aως οι οικονο+ίες κλί+ακας δη+ιουργούν κίνητρα για διεθνή
εξειδίκευση και ε+Aόριο. ΕAικεντρωνό+αστε στις εσωτερικές οικονο"ίες κλί"ακας, δηλαδή σε οικονο+ίες κλί+ακας Aου
ανακύAτουν σε εAίAεδο εAιχείρησης.
Οι εσωτερικές οικονο+ίες κλί+ακας συνεAάγονται ότι το +έσο κόστος Aαραγωγής +ειώνεται καθώς αυξάνει η
Aαραγό+ενη Aοσότητα +ιας εAιχείρησης, ή ότι το οριακό κόστος είναι χα+ηλότερο αAό το +έσο κόστος.
Οι εσωτερικές οικονο+ίες κλί+ακας δεν είναι συ+βατές +ε τον τέλειο ανταγωνισ+ό και οδηγούν σε ολιγοAωλιακή
διάρθρωση της αγοράς (+ονοAώλια, ολιγοAώλια και +ονοAωλιακό ανταγωνισ+ό).
Ο λόγος είναι ότι +ε εσωτερικές οικονο+ίες κλί+ακας εAιχειρήσεις Aου Aαράγουν σε +εγαλύτερη κλί+ακα έχουν
+ικρότερο +έσο κόστος Aαραγωγής αAό τις +ικρότερες εAιχειρήσεις. Κατά συνέAεια εAικρατούν των +ικρότερων
εAιχειρήσεων οι οAοίες δεν +Aορούν να τις ανταγωνιστούν. Έτσι, όταν υAάρχουν εσωτερικές οικονο+ίες κλί+ακας
υAάρχουν λιγότερες εAιχειρήσεις, +εγαλύτερου +εγέθους και ο ανταγωνισ+ός είναι ατελής.
Στον ατελή ανταγωνισ+ό οι εAιχειρήσεις έχουν +ονοAωλιακή δύνα+η, +ε την έννοια ότι +Aορούν να εAηρεάσουν τις
τι+ές των Aροϊόντων Aου Aαράγουν και δεν τις λα+βάνουν ως δεδο+ένες όAως συ+βαίνει +ε τον τέλειο ανταγωνισ+ό.
Στο Aρώτο +έρος αυτής της διάλεξης εAικεντρωνό+αστε στην ανάλυση τριών +ορφών ατελούς ανταγωνισ+ού,
+ονοAώλια, ολιγοAώλια και +ονοAωλιακό ανταγωνισ+ό.
Στο δεύτερο +έρος αναλύου+ε τις εAιAτώσεις της αAελευθέρωσης του διεθνούς ε+Aορίου σε κλάδους όAου υAάρχουν
εσωτερικές οικονο+ίες κλί+ακας και ατελής ανταγωνισ+ός.
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Ένα Γραμμικό Υπόδειγμα μιας Μονοπωλιακής Επιχείρησης:
Ζήτηση, Τιμές και Έσοδα
Θεωρείστε +ία +ονοAωλιακή αγορά στην οAοία +ία εAιχείρηση αντι+ετωAίζει +ία συνάρτηση ζήτησης της +ορφής,

Q = A − bP
όAου Q είναι η Aαραγό+ενη Aοσότητα, P η τι+ή του Aροϊόντος και A, b είναι οι δύο σταθερές θετικές Aαρά+ετροι της
συνάρτησης ζήτησης. A > 0 είναι ένα +έτρο του +εγέθους της αγοράς και b > 0 η ευαισθησία της ζήτησης σε σχέση +ε την
τι+ή.
ΕAιλύοντας ως Aρος την τι+ή, λα+βάνου+ε,

P=

1
(A − Q)
b

Η τι+ή την οAοία +Aορεί να χρεώσει η εAιχείρηση είναι αρνητική συνάρτηση της Aαραγωγής της σε σχέση +ε το +έγεθος της
αγοράς.
Τα συνολικά έσοδα της εAιχείρησης δίνονται αAό την αξία των Aωλήσεων και ισούνται +ε,

PQ =

1
(AQ − Q 2)
b

Το +έσο έσοδο της εAιχείρησης ισούται +ε την τι+ή. Lστόσο, το οριακό έσοδο, το εAιAλέον έσοδο αAό αύξηση της Aαραγό+ενης
Aοσότητας κατά +ία +ονάδα, είναι +ικρότερο αAό την τι+ή, καθώς η εAιχείρηση AρέAει να +ειώσει τις τι+ές της για να εAιτύχει
εAιAλέον Aωλήσεις. Η +ειω+ένη τι+ή εAιβάλλεται όχι +όνο στην εAιAλέον Aαραγωγή αλλά και σε όλες τις Aροηγού+ενες
+ονάδες τις οAοίες Aωλούσε η εAιχείρηση. Το οριακό έσοδο δίνεται αAό,

1
Q
(A − 2Q) = P −
b
b

Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2021-2022

3

Ένα Υπόδειγμα μιας Μονοπωλιακής Επιχείρησης:
Συνολικό, Μέσο και Οριακό Κόστος
Το συνολικό κόστος της εAιχείρησης έχει δύο στοιχεία. Το Aάγιο κόστος F > 0 το οAοίο είναι ανεξάρτητο αAό
το ύψος των Aωλήσεων, και το +εταβλητό κόστος cQ το οAοίο είναι ανάλογο των Aωλήσεων, καθώς το
οριακό κόστος Aαραγωγής +ιας εAιAλέον +ονάδας ισούται +ε c > 0. Κατά συνέAεια, η συνάρτηση κόστους
δίνεται αAό,

F + cQ
Αξίζει να ορίσου+ε δύο ακό+η έννοιες.
Το +έσο κόστος είναι το κόστος ανά +ονάδα Aροϊόντος. Ισούται +ε,

F + cQ
F
= +c
Q
Q
Tο +έσο κόστος είναι αρνητική συνάρτηση των Aωλήσεων. Όσο αυξάνονται οι Aωλήσεις, σε τόσο
Aερισσότερες +ονάδες εAι+ερίζεται το Aάγιο κόστος, και κατά συνέAεια το +έσο κόστος της εAιχείρησης
+ειώνεται. Κατά συνέAεια, η εAιχείρηση αυτή (και ο κλάδος) χαρακτηρίζεται αAό εσωτερικές αύξουσες
α,οδόσεις κλί"ακος.
Το οριακό κόστος είναι το κόστος Aαραγωγής +ιας εAιAλέον +ονάδας Aροϊόντος. Αυτό είναι σταθερό και
ισούται +ε c.
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Η Μεγιστοποίηση των Κερδών της Μονοπωλιακής
Επιχείρησης
Η εAιχείρηση εAιλέγει την κλί+ακα της Aαραγωγής της Aροκει+ένουν να +εγιστοAοιήσει τα συνολικά της κέρδη. Άρα,
εAιλέγει το Q Aροκει+ένου να +εγιστοAοιήσει,

PQ − F − cQ =

1
(AQ − Q 2) − F − cQ
b

ΑAό τις συνθήκες Aρώτης τάξης για τη +εγιστοAοίηση των κερδών AροκύAτει ότι,

1
(A − 2Q) − c = 0
b
Αυτό συνεAάγεται ότι η +εγιστοAοίηση των κερδών Aραγ+ατοAοιείται στο εAίAεδο Aαραγωγής στο οAοίο το οριακό έσοδο
της ε,ιχείρησης ισούται "ε το οριακό κόστος.

1
(A − 2Q) − c = 0
b
Αυτή η συνθήκη Aροσδιορίζει το βέλτιστο ύψος της Aαραγωγής και των Aωλήσεων για τη +ονοAωλιακή εAιχείρηση.

QM =

1
(A − bc)
2

Ο υAοδείκτης M συ+βολίζει την ισορροAία του +ονοAωλίου. Η τι+ή AροκύAτει αAό τη συνάρτηση ζήτησης για αυτό το ύψος
Aωλήσεων. ∆ίνεται αAό,

PM = c +
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Κόστος C και Τιµή P

Διαγραμματική Απεικόνιση της Συνθήκης Ισορροπίας
για μία Μονοπωλιακή Επιχείρηση
Μονοπωλιακά Κέρδη
Συνάρτηση Ζήτησης
PM

ACM
AC=c+F/Q

MC=c

MR=(A-2Q)/b

QM
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Ανάλυση της Ισορροπίας του Μονοπωλίου
Η συνθήκη Aρώτης τάξης για τη +εγιστοAοίηση των κερδών είναι ότι το οριακό έσοδο ισούται +ε το οριακό κόστος. Η εAιχείρηση θα
αυξάνει την Aαραγωγή της έως το ση+είο Aου το εAιAλέον έσοδο αAό +ια Aρόσθετη +ονάδα Aαραγωγής ισούται +ε το εAιAλέον κόστος
Aαραγωγής αυτής της Aρόσθετης +ονάδας.
Η εξίσωση του οριακού κόστους +ε το οριακό έσοδο Aροσδιορίζει την Aαραγωγή ισορροAίας του +ονοAωλίου.
Η εAιχείρηση δεν έχει στο ση+είο αυτό κανένα κίνητρο, ούτε να αυξήσει αλλά ούτε και να +ειώσει την Aαραγωγή της. Αν τη +ειώσει
κατά +ία +ονάδα, θα εξοικονο+ήσει κόστος ίσο +ε c, αλλά θα αAωλέσει έσοδο +εγαλύτερο αAό το c. Άρα τα κέρδη της θα +ειωθούν. Αν
αυξήσει την Aαραγωγή της κατά +ία +ονάδα, θα Aληρώσει εAιAλέον κόστος ίσο +ε c, αλλά θα έχει εAιAλέον έσοδο +ικρότερο αAό το c.
Άρα τα κέρδη της Aάλι θα +ειωθούν. Το ση+είο στο οAοίο το οριακό έσοδο ισούται +ε το οριακό κόστος είναι ση"είο ισορρο,ίας.
Τα κέρδη του +ονοAωλίου Aροσδιορίζονται αAό τη διαφορά των συνολικών εσόδων αAό το συνολικό κόστος.

PM QM − F − cQM =

1
(A − bc)2 − F
4b

Όσο +εγαλύτερο είναι το +έγεθος της αγοράς A και όσο +ικρότερο είναι το Aάγιο κόστος F, τόσο υψηλότερα είναι τα κέρδη της
εAιχείρησης. ΑAό την άλλη, η ευαισθησία της ζήτησης στην τι+ή και το οριακο κόστος Aαραγωγής έχουν αρνητική εAίAτωση στα
συνολικά κέρδη.
Το κατά +ονάδα κέρδος Aροσδιορίζεται αAό τη διαφορά της τι+ής αAό το +έσο κόστος Aαραγωγής.

PM − c −

F
A − bc
2F
=
−
QM
2b
A − bc

Όσο +εγαλύτερο είναι το +έγεθος της αγοράς A και όσο +ικρότερο είναι το Aάγιο κόστος F, τόσο +εγαλύτερο είναι το κατά +ονάδα
κέρδος της εAιχείρησης. ΑAό την άλλη, η ευαισθησία της ζήτησης στην τι+ή και το οριακο κόστος Aαραγωγής έχουν αρνητική εAίAτωση
στα κατά +ονάδα κέρδη.
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Το Κόστος του Μονοπωλίου
Προκει+ένου να υAολογίσου+ε το κόστος των +ονοAωλίων, αξίζει να συγκρίνου+ε την ισορροAία του +ονοAωλίου +ε το τι θα
συνέβαινε αν υAήρχε ανταγωνισ+ός.
Αν υAήρχε τέλειος ανταγωνισ+ός, η τι+ή θα ήταν ίση +ε το οριακό κόστος Aαραγωγής και η Aαραγό+ενη Aοσότητα θα ήταν ίση +ε
τη ζήτηση σε αυτή την τι+ή. Θα ίσχυε δηλαδή,

PPC = c, QPC = A − bc
όAου ο υAοδείκτης PC υAοδεικνύει την ισορροAία του τέλειου ανταγωνισ+ού.
Βεβαίως, ο τέλειος ανταγωνισ+ός δεν θα ήταν βιώσι+ος στην AερίAτωση αυτή, καθώς στην AερίAτωση αυτή κάθε εAιχείρηση θα
λειτουργούσε +ε ζη+ιές ίσες +ε F, το Aάγιο κόστος Aαραγωγής.
Σε κάθε AερίAτωση, το +ονοAώλιο συνεAάγεται στρεβλώσεις στην αγορά. Η στρέβλωση +ετράται αAό την αAώλεια του
Aλεονάσ+ατος των καταναλωτών αAό το γεγονός ότι το +ονοAώλιο Aαράγει χα+ηλότερες Aοσότητες σε υψηλότερες τι+ές αAό ότι
ένας ανταγωνιστικός κλάδος. Το κόστος του +ονοAωλίου για τους καταναλωτές στο Aαράδειγ+ά +ας ισούται αλγεβρικά +ε,

1
1
(PM − PPC )(QPC − PM ) =
(A − bc)2
2
8b
Όσο +εγαλύτερο είναι το +έγεθος της αγοράς Α τόσο +εγαλύτερο είναι το κόστος του +ονοAωλίου για τους καταναλωτές. ΑAό την
άλλη, όσο +εγαλύτερη είναι η ευαισθησία της συνάρτησης ζήτησης στην τι+ή b και όσο +εγαλύτερο είναι το οριακό κόστος
Aαραγωγής c τόσο +ικρότερο είναι το κόστος του +ονοAωλίου για τους καταναλωτές.
Το συνολικό κοινωνικό κόστος του +ονοAωλίου ισούται +ε τη διαφορά αυτής της αAώλειας για τους καταναλωτές αAό το όφελος για
τους Aαραγωγούς σε συνθήκες τέλειου ανταγωνισ+ού, Aου δεν είναι Aαρά οι ζη+ίες Aου αAοφεύγουν, δηλαδή το Aάγιο κόστος
Aαραγωγής F. Όσο +εγαλύτερο είναι το Aάγιο κόστος Aαραγωγής, τόσο +ικρότερο είναι το κοινωνικό κόστος του +ονοAωλίου.
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Κόστος C και Τιµή P

Διαγραμματική Ανάλυση του Κόστους του Μονοπωλίου
Μονοπωλιακά Κέρδη

Απώλεια Πλεονάσµατος Καταναλωτών

PM

ACM
AC=c+F/Q

MC=c

MR=(A-2Q)/b

QM
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Μονοπώλια και Ολιγοπώλια
Το +ονοAώλιο είναι +ία +άλλον σAάνια +ορφή οργάνωσης της αγοράς. Στη συντριAτική Aλειοψηφία των
οικονο+ικών κλάδων δραστηριοAοιούνται Aερισσότερες αAό +ία εAιχειρήσεις.
Η +ορφή οργάνωσης της αγοράς Aου εAικρατεί όταν υAάρχει Aεριορισ+ένος αριθ+ός εAιχειρήσεων καλείται
ολιγο,ώλιο. Lστόσο, όταν ο αριθ+ός των εAιχειρήσεων είναι Aεριορισ+ένος, οι αAοφάσεις της κάθε +ίας
εAιχείρησης εAηρεάζουν τη ζήτηση και τα κέρδη των υAολοίAων εAιχειρήσεων. ΥAάρχει συνεAώς στρατηγική
αλληλεξάρτηση +εταξύ των αAοφάσεων των εAιχειρήσεων.
Σε αντίθεση +ε το υAόδειγ+α του +ονοAωλίου και του τέλειου ανταγωνισ+ού, τα οAοία είναι +οναδικά, υAάρχει
αρκετά +εγάλος αριθ+ός υAοδειγ+άτων ολιγοAωλίου, τα οAοία διαφέρουν κυρίως λόγω των υAοθέσεων Aου
υιοθετούν για τη στρατηγική αλληλεξάρτηση +εταξύ των εAιχειρήσεων.
Ένα αAό τα Aλέον διαδεδο+ένα και χρήσι+α υAοδείγ+ατα ολιγοAωλίου είναι το ολιγοAώλιο κατά Cournot. Σε αυτό
υAοτίθεται ότι κάθε εAιχείρηση εAιλέγει το +έγεθος της Aαραγωγής της Aροκει+ένου να +εγιστοAοιήσει τα κέρδη
της, υAό τον Aεριορισ+ό της κα+Aύλης ζήτησης για το Aροϊόν του κλάδου, και της κα+Aύλης κόστους της
εAιχείρησης. Σε αυτό το ση+είο το υAόδειγ+α του Cournot είναι Aαρό+οιο +ε το υAόδειγ+α του +ονοAωλίου. ΕAειδή
ό+ως η τι+ή ισορροAίας, σε αντίθεση +ε την AερίAτωση του +ονοAωλίου, δεν εξαρτάται +όνο αAό την Aαραγωγή
της ίδιας της εAιχείρησης, αλλά και αAό την Aαραγωγή των ανταγωνιστών της, η κάθε εAιχείρηση θα AρέAει να
δια+ορφώσει εικασίες (conjectures) για την Aαραγωγή των ανταγωνιστών της. Στο υAόδειγ+α του Cournot
υAοτίθεται ότι η κάθε εAιχείρηση εικάζει ότι η Aαραγωγή των ανταγωνιστών της είναι δεδο+ένη. Στην ισορροAία, οι
εAιλογές κάθε εAιχείρησης Aου +ετέχει στον κλάδο δεν +Aορεί Aαρά να είναι συ+βατές +ε τις εικασίες των
ανταγωνιστών της, και αυτό καθορίζει τη συνολική Aαραγωγή και την τι+ή του Aροϊόντος στον κλάδο.
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Ένα Γραμμικό Υπόδειγμα Δυοπωλίου
Για να δού+ε τη +ορφή της ισορροAίας θα δού+ε Aρώτα το υAόδειγ+α του δυο,ωλίου, το οAοίο αναφέρεται σε ένα
κλάδο +ε δύο +όνο εAιχειρήσεις. Αυτό +ας εAιτρέAει να δού+ε Aολύ καθαρά τη φύση της στρατηγικής
αλληλεξάρτησης +εταξύ των εAιχειρήσεων.
Ας θεωρήσου+ε τώρα +ία αγορά στην οAοία δραστηριοAοιούνται δύο εAιχειρήσεις οι οAοίες Aαράγουν ένα ο+οειδές
αγαθό. Σε αυτή την αγορά υAάρχει συνεAώς ένα δυοAώλιο.
Η συνολική Aαραγό+ενη Aοσότητα είναι το άθροισ+α της Aαραγό+ενης Aοσότητας της εAιχείρησης 1 και της
εAιχείρησης 2.

Q = Q1 + Q2
ΑAό τη συνάρτηση ζήτησης, AροκύAτει ότι η τι+ή Aροσδιορίζεται αAό,

P=

1
(A − Q1 − Q2)
b

Οι δύο εAιχειρήσεις έχουν την ίδια συνάρτηση κόστους. Οι συναρτήσεις κόστους των δύο εAιχειρήσεων δίνονται
αAό,

F + cQ1, F + cQ2
Η κάθε εAιχείρηση +εγιστοAοιεί τα κέρδη της, λα+βάνοντας την Aαραγό+ενη Aοσότητα αAό την άλλη εAιχείρηση
ως δεδο+ένη.
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Μεγιστοποίηση των Κερδών, Συναρτήσεις Αντίδρασης
και Ισορροπία στην Δυοπωλιακή Αγορά
Η συνθήκη για τη +εγιστοAοίηση των κερδών της κάθε εAιχείρησης είναι να Aροσδιορίσει την Aαραγωγή της στο ση+είο Aου το
οριακό της έσοδο ισούται +ε το οριακό της κόστος. Κατά συνέAεια, έχου+ε ότι στρατηγική +εγιστοAοίησης των κερδών των
εAιχειρήσεων 1 και 2 αντίστοιχα δίνεται αAό,

Q1 =

1
1
(A − Q2 − bc), Q2 = (A − Q1 − bc)
2
2

Οι δύο αυτές συναρτήσεις ονο+άζονται συναρτήσεις αντίδρασης, και Aροσδιορίζουν τη βέλτιστη αντίδραση της κάθε εAιχείρησης
στο εAίAεδο Aαραγωγής της άλλης.
Η ισορροAία στην δυοAωλιακή αγορά Aροσδιορίζεται στο ση+είο στο οAοίο ικανοAοιούνται ταυτόχρονα και οι δύο συναρτήσεις
αντίδρασης. Στο ση+είο αυτό, οι Aαραγωγικές αAοφάσεις των δύο εAιχείρησεων είναι συ+βατές +εταξύ τους, και κα++ία αAό τις
δύο εAιχειρήσεις δεν έχει κίνητρο +εταβολής του εAιAέδου Aαραγωγής της.
ΕAιλύοντας τις δύο συναρτήσεις αντίδρασης για την Aαραγωγή της κάθε εAιχείρησης σε συνθήκες ισορροAίας λα+βάνου+ε ότι,

Q1 = Q2 =

1
(A − bc)
3

Κατά συνέAεια, η συνολική Aαραγωγή στην δυοAωλιακή αγορά δίνεται αAό,

QD = Q1 + Q2 =

2
(A − bc)
3

Ο υAοδείκτης D συ+βολίζει την ισορροAία του δυοAωλίου. ΑAό τη συνάρτηση ζήτησης, η τι+ή Aροσδιορίζεται ως,

PD = c +
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(A − bc)
3b
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Q2

Διαγραμματική Ανάλυση της Ισορροπίας στη
Δυοπωλιακή Αγορά

A-bc

Συνάρτηση Αντίδρασης Επιχείρησης 1

1/2(A-bc)
Συνάρτηση Αντίδρασης Επιχείρησης 2

Q 2Ε

E

1/2(A-bc)
Q 1Ε
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Σύγκριση Μονοπωλίου και Δυοπωλίου
Συγκρίνοντας τις τι+ές και τις Aοσότητες ισορροAίας στο Aαράδειγ+ά +ας,
διαAιστώνου+ε ότι η Aαραγωγή του δυοAωλίου είναι +εγαλύτερη και η τι+ή χα+ηλότερη
αAό το αντίστοιχο +ονοAώλιο, για τις ίδιες συνθήκες ζήτησης και κόστους Aαραγωγής.
Οι τι+ές και Aοσότητες στο Aαράδειγ+ά +ας δίνονται αAό,

1
1
QM = (A − bc), PM = c + (A − bc)
2
2b
2
1
QD = (A − bc), PD = c + (A − bc)
3
3b
ΑAό την ώρα Aου η Aαραγωγή του δυοAωλίου είναι +εγαλύτερη αAό του +ονοAωλίου, και
η τι+ή ισορροAίας χα+ηλότερη, είναι αAλό να δείξει κανείς ότι τόσο τα συνολικά κέρδη
του δυοAωλίου όσο και το κοινωνικό κόστος του (οι στρεβλώσεις Aου Aροκαλεί) είναι
χα+ηλότερα αAό του αντίστοιχου +ονοAωλίου.
ΣυνεAώς, +ια δυοAωλιακή αγορά οδηγεί σε +ικρότερες οικονο+ικές στρεβλώσεις σε σχέση
+ε το +ονοAώλιο, αλλά και σε +ικρότερα κέρδη για τις εAιχειρήσεις του κλάδου.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2021-2022
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Antoine Augustin Cournot (1801-1877)
Ο Antoine Augustin Cournot (28 Αυγούστου 1801 - 31
Μαρτίου 1877) ήταν Γάλλος φιλόσοφος και
+αθη+ατικός, ο οAοίος εAίσης συνέβαλε ση+αντικά
στην οικονο+ική θεωρία.
Το 1838 δη+οσίευσε το βιβλίο Έρευνες για τις
Μαθη"ατικές Αρχές της Θεωρίας του Πλούτου, στο
οAοίο εισήγαγε τις ιδέες των συναρτήσεων και της
Aιθανότητας στην οικονο+ική ανάλυση. Παρήγαγε την
Aρώτη φόρ+ουλα για τον κανόνα της Aροσφοράς και
της ζήτησης ως συνάρτηση της τι+ής και στην
Aραγ+ατικότητα ήταν ο Aρώτος Aου εφάρ+οσε τις
κα+Aύλες Aροσφοράς και ζήτησης σε ένα γράφη+α,
Aρολαβαίνοντας τον Alfred Marshall κατά AερίAου
τριάντα χρόνια.
Το υAόδειγ+α του για το δυοAώλιο, Aου εAίσης
αναAτύχθηκε στο βιβλίο του, εισήγαγε εAίσης την ιδέα
+ιας ισορροAίας ολιγοAωλίου (γνωστής ως ισορροAίας
Cournot), Aου γενικεύθηκε ως ισορροAία Nash αAό τον
John Nash +ετά αAό Aερισσότερο αAό έναν αιώνα.
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Συμμετρικό Ολιγοπώλιο με Πολλές Επιχειρήσεις
Ερχό+αστε τώρα στη γενικότερη ανάλυση του ολιγοAωλίου +ε Ν εAιχειρήσεις.
Θα υAοθέσου+ε ένα κλάδο στον οAοίο δραστηριοAοιούνται Ν Aαρό+οιες
εAιχειρήσεις. Το συνολικό Aροϊόν Q δίνεται αAό,

Q = q1 + q2 + . . . + qN
όAου qn, n= 1,2,…,Ν είναι η Aαραγωγή της εAιχείρησης n.
Η συνάρτηση κόστους της εAιχείρησης n δίνεται αAό,

Cn = F + cqn
H συνάρτηση ζήτησης για το Aροϊόν της εAιχείρησης n δίνεται αAό,

1
P = (A − qn − (N − 1)q)
b
όAου q είναι το +έσο εAίAεδο Aαραγωγής των άλλων Ν-1 εAιχειρήσεων.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2021-2022
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Η Βέλτιστη Παραγωγή και οι Τιμές με Συμμετρικό
Ολιγοπώλιο
ΑAό τη +εγιστοAοίηση των κερδών της εAιχείρησης n AροκύAτει ότι η συνάρτηση αντίδρασης της κάθε εAιχείρησης n=1,2,…,N δίνεται αAό,

qn =

1
(A − (N − 1)q − bc)
2

ΌAως και στο δυοAώλιο, η συνάρτηση αντίδρασης Aροσδιορίζει την Aαραγωγή της εAιχείρησης n, ως θετική συνάρτηση της συνολικής
ζήτησης στην αγορά, αρνητική συνάρτηση της Aαραγωγής των άλλων εAιχειρήσεων και αρνητική συνάρτηση της ευαισθησίας της ζήτησης
στην τι+ή και του οριακού κόστους Aαραγωγής. ∆εδο+ένου ότι όλες οι εAιχειρήσεις αντι+ετωAίζουν την ίδια συνάρτηση ζήτησης και έχουν
την ίδια συνάρτηση κόστους, όλες οι εAιχειρήσεις έχουν την ίδια συνάρτηση αντίδρασης. Στην ισορροAία η Aαραγωγή της κάθε εAιχείρησης
θα ισούται +ε,

q=

1
(A − bc)
N+1

Κάθε εAιχείρηση θα Aαράγει ένα Aοσοστό της ανταγωνιστικής Aαραγωγής Aου εξαρτάται αρνητικά αAό τον αριθ+ό των εAιχειρήσεων N.
Η συνολική Aαραγωγή ισορροAίας ισούται +ε Nq και Aροσδιορίζεται αAό,

Q=

N
(A − bc)
N+1

ΑAό τη συνάρτηση ζήτησης AροκύAτει ότι τι+ή ισορροAίας ισούται +ε,

P=c+

1
(A − bc)
b(N + 1)

Όσο +εγαλύτερος είναι ο αριθ+ός των εAιχειρήσεων, τόσο +εγαλύτερη είναι η συνολική Aαραγό+ενη Aοσότητα και τόσο +ικρότερο είναι το
Aεριθώριο της τι+ής σε σχέση +ε το οριακό κόστος Aαραγωγής. Κατά τα άλλα, το +έγεθος της αγοράς A, h ευαισθησίας της ζήτησης στην
τι+ή b και το οριακό κόστος Aαραγωγής, έχουν τις ίδιες εAιAτώσεις όAως και στο +ονοAώλιο και το δυοAώλιο.
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Το Συμμετρικό Ολιγοπώλιο και οι Άλλες Μορφές
Οργάνωσης της Αγορά
Ήδη δείξα+ε ότι η συνολική Aαραγωγή σε έναν ολιγοAωλιακό κλάδο είναι θετική
συνάρτηση του αριθ+ού των εAιχειρήσεων, και ότι η τι+ή ισορροAίας είναι αρνητική
συνάρτηση του αριθ+ού των εAιχειρήσεων. Προσδιορίζονται αAό,

N
1
Q=
(A − bc), P = c +
(A − bc)
b(N + 1)
N+1
Είναι εAίσης εύκολο να δείξει κανείς ότι το "ονο,ώλιο, το δυο,ώλιο και ο τέλειος
ανταγωνισ"ός είναι ειδικές AεριAτώσεις του ολιγοAωλίου. ∆εν έχει Aαρά να ορίσει κανείς
Ν=1 (+ονοAώλιο), Ν=2 (δυοAώλιο), ή να Aάρει το όριο των AαραAάνω εξισώσεων καθώς
το Ν τείνει Aρος το άAειρο (τέλειος ανταγωνισ+ός).
Τι Aροσδιορίζει ό+ως τον αριθ+ό των εAιχείρησεων σε έναν συγκεκρι+ένο κλάδο Aου
χαρακτηρίζεται αAό εσωτερικές οικονο+ίες κλί+ακας.
Προκει+ένου να δώσου+ε αAάντηση σε αυτό το ερώτη+α θα υAοθέσου+ε +ια οικονο+ία
στις οAοίες υAάρχει νο+οθεσία ενίσχυσης του ανταγωνισ+ού και κατά συνέAεια ελεύθερη
είσοδος εAιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2021-2022
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Συμμετρικό Ολιγοπώλιο με Ελεύθερη Είσοδο
Επιχειρήσεων
Εάν η είσοδος εAιχειρήσεων στον κλάδο είναι ελεύθερη, όσο υAάρχουν Aεριθώρια εAίτευξης κερδών, ο αριθ+ός των εAιχειρήσεων θα
αυξάνεται. Θα δη+ιουργούνται νέες εAιχειρήσεις +ε στόχο να εκ+εταλλευτούν τις δυνατότητες κερδοφορίας στον κλάδο. Η είσοδος
θα στα+ατήσει όταν η οριακή εAιχείρηση δεν θα +Aορεί Aλέον να Aροσδοκά σε θετικά κέρδη.
AAό τις συνθήκες ισορροAίας, η τι+ή ισορροAίας είναι αρνητική συνάρτηση του αριθ+ού των εAιχειρήσεων στον κλάδο. Άρα, όσο
Aερισσότερες εAιχειρήσεις υAάρχουν σε ένα κλάδο, τόσο χα+ηλότερη είναι η τι+ή στην αγορά.

P=c+

1
(A − bc)
b(N + 1)

ΑAό την άλλη, το +έσο κόστος Aαραγωγής της κάθε εAιχείρησης είναι θετική συνάρτηση του αριθ+ού των εAιχειρήσεων στον κλάδο.
Όσο +εγαλύτερος είναι ο αριθ+ός των εAιχειρήσεων στον κλάδο, τόσο +ικρότερη είναι η κλί+ακα Aαραγωγής της κάθε εAιχείρησης,
αρά τόσο +εγαλύτερο είναι και το +έσο κόστος Aαραγωγής. Το +έσο κόστος Aαραγωγής δίνεται αAό,

c+

F
F(N + 1)
=c+
q
A − bc

Ο αριθ+ός των εAιχειρήσεων στην ισορροAία +ε ελεύθερη είσοδο θα Aροσδιοριστεί στο ση+είο στο οAοίο η τι+ή ισούται +ε το +έσο
κόστος Aαραγωγής. Στο ση+είο δηλαδή στο οAοίο η δεξιά Aλευρά της εξίσωσης Aροσδιορισ+ού της τι+ής ισορροAίας θα ισούται +ε
τη δεξιά Aλευρά της εξίσωσης +έσου κόστους. Στο ση+είο αυτό θα Aάψει η είσοδος νέων εAιχειρήσεων στον κλάδο, καθώς οι
εAιχειρήσεις δεν Aραγ+ατοAοιούν θετικά κέρδη, αλλά ούτε και ζη+ίες. ΑAό τη συνθήκη ότι η τι+ή ισούται +ε το +έσο κόστος
Aαραγωγής AροκύAτει και ο αριθ+ός των εAιχειρήσεων ισορροAίας σε ένα ολιγοAωλιακό κλάδο +ε ελεύθερη είσοδο, ως,

NE =

A − bc
bF

−1

Στην ισορροAία +ε ελεύθερη είσοδο, ο αριθ+ός των εAιχειρήσεων είναι θετική συνάρτηση του A και αρνητική των b, c και F.
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Κόστος C και Τιµή P

Αριθμός των Επιχειρήσεων σε Συμμετρικό Ολιγοπώλιο
με Ελεύθερη Είσοδο Επιχειρήσεων

Μέσο Κόστος c+F(N+1)/(A-bc)

E
PE

Τιµή P=c+(A-bc)/(b(N+1))

NE
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Αριθµός Επιχειρήσεων N
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Κόστος C και Τιµή P

Διαγραμματική Σύγκριση Μονοπωλίου και Ολιγοπωλίου
με Ελεύθερη Είσοδο Επιχειρήσεων
Μονοπωλιακά Κέρδη
Συνάρτηση Ζήτησης
PM

ACM
PN

AC=c+F/Q

MC=c

MR=(A-2Q)/b

QM
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P=(A-Q)/b

QN

Ποσότητα Q
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Ιδιότητες της Ισορροπίας σε έναν Ολιγοπωλιακό Κλάδο
με Ελεύθερη Είσοδο Επιχειρήσεων
Ο αριθ+ός των εAιχειρήσεων στην ισορροAία +ε ελεύθερη είσοδο είναι θετική συνάρτηση του +εγέθους της αγοράς στον κλάδο (A),
και αρνητική συνάρτηση της ευαισθησίας της ζήτησης Aρος την τι+ή (b), του οριακού κόστους Aαραγωγής (c), όσο και του Aαγίου
κόστους Aαραγωγής (F).

NE =

A − bc
bF

−1

Είναι εύκολο να δείξει κανείς ότι καθώς το Aάγιο κόστος F τείνει Aρος το +ηδέν, ο αριθ+ός των των εAιχειρήσεων τείνει Aρος το
άAειρο, και η αγορά τείνει Aρος τον τέλειο ανταγωνισ+ό. ΑAό την άλλη, καθώς το Aάγιο κόστος τείνει Aρος το άAειρο, το αριθ+ός
των εAιχειρήσεων στον κλάδο τείνει Aρος το +ηδέν.
Κλάδοι στους οAοίους το Aάγιο κόστος σε σχέση +ε το +έγεθος της αγοράς είναι τόσο +εγάλο ώστε +όνο +ία εAιχειρήση να +Aορεί
να Aραγ+ατοAοιεί κέρδη, καλούνται φυσικά "ονο,ώλια.
Η συνθήκη για την ύAαρξη ενός φυσικού +ονοAωλίου είναι 1 ≦ NE < 2. Αυτή συνεAάγεται ότι,

1
1
2
2
(A − bc) < F ≤
(A − bc)
3b
2b
Το Aάγιο κόστος θα AρέAει να είναι εAαρκώς +ικρό σε σχέση +ε το +έγεθος της αγοράς ώστε +ία +ονοAωλιακή εAιχείρηση να +Aορεί
κάνει κέρδη ή να +ην κάνει ζη+ίες, αλλά όχι τόσο +ικρό ώστε να +Aορεί να κάνει κέρδη και +ία δεύτερη εAιχείρηση.
Γενικά, όσο +ικρότερο είναι το Aάγιο κόστος των εAιχειρήσεων, τόσο Aερισσότερες εAιχειρήσεις υAάρχουν σε ένα κλάδο.
∆εδο+ένου ότι η τι+ή είναι +εγαλύτερη αAό το οριακό κόστος, υAάρχει κόστος για τους καταναλωτές σε σχέση +ε τον Aλήρη
ανταγωνισ+ό. Lστόσο, το Aεριθώριο της τι+ής +όλις αρκεί για να καλύψει το +έσο Aάγιο κόστος των εAιχειρήσεων, οAότε το
συνολικό κοινωνικό κόστος είναι +ηδέν. Λόγω των εσωτερικών οικονο+ιών κλί+ακας ο τέλειος ανταγωνισ+ός δεν +Aορεί να
λειτουργήσει.

Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2021-2022

22

Η Θεωρία του Μονοπωλιακού Ανταγωνισμού
Η θεωρία του +ονοAωλιακού ανταγωνισ+ού αAοτελεί +ία εναλλακτική αλλά Aαρό+οια θεώρηση σε
σχέση +ε τη θεωρία του ολιγοAώλιου.
Στο υAόδειγ+α του +ονοAωλιακού ανταγωνισ+ού υAοτίθεται ότι υAάρχει ένας κλάδος στον οAοίο
δραστηριοAοιείται ένας αριθ+ός εAιχειρήσεων N, κάθε +ία αAό τις οAοίες Aαράγει ένα
διαφορο,οιη"ένο ,ροϊόν σε σχέση +ε τους ανταγωνιστές της. Στο συ++ετρικό ολιγοAώλιο η υAόθεση
είναι ότι το Aροϊόν της κάθε εAιχείρησης δεν διαφέρει αAό αυτό των άλλων στη συνείδηση των
καταναλωτών.
ΕAιAλέον υAοτίθεται ότι ο αριθ+ός των εAιχειρήσεων είναι σχετικά +εγάλος και έτσι κάθε
εAιχείρηση θεωρεί τις τι+ές των ανταγωνιστών της ως δεδο+ένες.
Λόγω αυτών των δύο υAοθέσεων, της υAόθεσης ότι το Aροϊόν είναι διαφοροAοιη+ένο και της
υAόθεσης ότι οι εAιχειρήσεις είναι Aολλές και λα+βάνουν τις τι+ές των ανταγωνιστών του ως
δεδο+ένες, κάθε εAιχείρηση συ+Aεριφέρεται σαν να ήταν +ονοAώλιο για το διαφοροAοιη+ένο Aροϊόν
της, ενώ στην Aραγ+ατικότητα αντι+ετωAίζει τον ανταγωνισ+ό των άλλων εAιχειρήσεων.
ΑAό το συνδυασ+ό αυτών των δύο στοιχείων, ο οAοίος οφείλεται στον Chamberlin (1933), AροκύAτει
και το όνο+α της +ορφής αυτής διάρθρωσης της αγοράς ως +ονοAωλιακού ανταγωνισ+ού.
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Edward Chamberlin (1899-1967)
Ο Edward Hastings Chamberlin (1899-1967) ήταν
Α+ερικανός οικονο+ολόγος. Γεννήθηκε στο La Conner
της Ουάσιγκτον και Aέθανε στο Cambridge της
Μασαχουσέτης.
Για το +εγαλύτερο +έρος της σταδιοδρο+ίας του o
Chamberlin δίδαξε οικονο+ικά στο ΠανεAιστή+ιο του
Harvard (1937-1967). Εισήγαγε τον όρο ‘διαφοροAοίηση
Aροϊόντων’ για να Aεριγράψει Aώς ένας Aρο+ηθευτής
+Aορεί να χρεώσει ένα +εγαλύτερο Aοσό για ένα
Aροϊόν αAό ό,τι θα εAέτρεAε ο τέλειος ανταγωνισ+ός.
Η ση+αντικότερη συ+βολή του ήταν η θεωρία του
"ονο,ωλιακού ανταγωνισ"ού.
Ο Chamberlin δη+οσίευσε το βιβλίο του Η Θεωρία του
Μονο,ωλιακού Ανταγωνισ"ού (The Theory of
Monopolistic Competition) το 1933, το ίδιο έτος Aου η
Joan Robinson δη+οσίευσε το βιβλίο της +ε το ίδιο θέ+α,
Η Οικονο"ική του Ατελούς Ανταγωνισ"ού (The
Economics of Imperfect Competition).
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Ένα Γραμμικό Υπόδειγμα Μονοπωλιακού
Ανταγωνισμού
ΥAοθέτου+ε +ία αγορά στην οAοία δραστηριοAοιούνται N εAιχειρήσεις, κάθε +ία αAό τις οAοίες Aαράγει ένα Aαρό+οιο αλλα
διαφοροAοιη+ένο Aροϊόν.
ΥAοθέτου+ε ότι η συνάρτηση ζήτησης για το Aροϊόν της εAιχείρησης n δίνεται αAό,

qn = A

1
− b(Pn − P)
(N
)

όAου Α και b είναι σταθερές Aαρά+ετροι της συνάρτησης ζήτησης, Pn είναι η τι+ή της εAιχείρησης n, και P είναι ο +έσος όρος των
τι+ών των εAιχειρήσεων του κλάδου. Η Aαρά+ετρος A +ετρά το +έγεθος της συνολικής ζήτησης για το Aροϊόν του κλάδου, δηλαδή το
"έγεθος της αγοράς και η Aαρά+ετρος b την ευαισθησία της ζήτησης για το Aροϊόν της εAιχείρησης n σε σχέση +ε τη σχετική της τι+ή
Pn-P.
Η συνάρτηση ζήτησης αυτή υAοδηλώνει ότι η εAιχείρηση n έχει κάAοια +ονοAωλιακή δύνα+η. Αυτή Aροέρχεται αAό το γεγονός ότι
τα Aροϊόντα είναι διαφοροAοιη+ένα. Αν +ία εAιχείρηση Aροσδιορίσει την τι+ή της σε υψηλότερο εAίAεδο αAό την τι+ή των άλλων
εAιχειρήσεων του κλάδου, αυτό θα οδηγήσει σε +είωση της ζήτησης για το Aροϊόν της, αλλά η ζήτηση δεν θα Aέσει στο +ηδέν, όAως
θα συνέβαινε στο ολιγοAώλιο +ε +η διαφοροAοιη+ένα Aροϊόντα. ΑAό την άλλη, αν Aροσδιορίσει την τι+ή της σε χα+ηλότερο
εAίAεδο αAό την τι+ή των άλλων εAιχειρήσεων του κλάδου, αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για το Aροϊόν της, αλλά η
ζήτηση δεν θα εξισωθεί +ε τη συνολική ζήτηση στον κλάδο.
Η συνάρτηση κόστους της εAιχείρησης n είναι όAως ακριβώς την υAοθέσα+ε και στο υAόδειγ+α του ολιγοAωλίου. ΥAάρχει ένα
Aάγιο κόστος F ένα σταθερό οριακό κόστος Aαραγωγής c. Κατά συνέAεια ο κλάδος χαρακτηρίζεται αAό εσωτερικές οικονο+ίες
κλί+ακας.

F + cqn
Όλες οι εAιχειρήσεις υAοτίθεται ότι συ+Aεριφέρονται έτσι ώστε να +εγιστοAοιούν τα κέρδη τους.
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Μεγιστοποίηση των Κερδών και Ισορροπία στην Αγορά
του Μονοπωλιακού Ανταγωνισμού
Τα συνολικά κέρδη της εAιχείρησης n δίδονται αAό,

Pnqn − F − cqn
Η συνθήκη Aρώτης τάξης για τη +εγιστοAοίηση των κερδών δίδεται αAό,

Pn −

qn
−c =0
Ab

Η ερ+ηνεία αυτή της συνθήκης είναι η γνωστή. Κάθε εAιχείρηση εξισώνει το οριακό έσοδο +ε το οριακό κόστος Aαραγωγής.
∆εδο+ένου ότι υAοτίθεται ότι όλες οι εAιχειρήσεις έχουν την ίδια συνάρτηση κόστους και αντι+ετωAίζουν την ίδια
συνάρτηση ζήτησης, θα Aαράγουν την ίδια Aοσότητα και θα χρεώνουν την ίδια τι+ή. Κατά συνέAεια θα ισχύει ότι,

Pn = P = c +

1
A
, qn = q =
N
bN

Το +ερίδιο κάθε εAιχείρησης στην αγορά είναι 1/Ν. Το Aεριθώριο της τι+ής των Aροϊόντων εAί του οριακού κόστους είναι
αρνητική συνάρτηση της ευαισθησίας της ζήτησης ως Aρος τη σχετική τι+ή των αγαθών και του αριθ+ού των εAιχειρήσεων
Ν.
Το +έσο κόστος κάθε εAιχείρησης δίδεται αAό,

c+

F
NF
=c+
q
A

ΣυνεAώς, όAως και στην AερίAτωση του συ++ετρικού ολιγοAωλίου, η τι+ή είναι αρνητική συνάρτηση του αριθ+ού των
εAιχείρησεων στον κλάδο και το +έσο κόστος είναι θετική συνάρτηση του αριθ+ού των εAιχειρήσεων στον κλάδο.
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Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός με Ελεύθερη Είσοδο
Επιχειρήσεων
Εάν η είσοδος εAιχειρήσεων στον κλάδο είναι ελεύθερη, όσο υAάρχουν Aεριθώρια εAίτευξης κερδών, ο αριθ+ός των εAιχειρήσεων θα
αυξάνεται. Θα δη+ιουργούνται νέες εAιχειρήσεις +ε στόχο να εκ+εταλλευτούν τις δυνατότητες κερδοφορίας στον κλάδο. Η είσοδος θα
στα+ατήσει όταν η οριακή εAιχείρηση δεν θα +Aορεί Aλέον να Aροσδοκά σε θετικά κέρδη.
AAό τις συνθήκες ισορροAίας, η τι+ή ισορροAίας είναι αρνητική συνάρτηση του αριθ+ού των εAιχειρήσεων στον κλάδο. Άρα, όσο
Aερισσότερες εAιχειρήσεις υAάρχουν σε ένα κλάδο, τόσο χα+ηλότερη είναι η τι+ή στην +ονοAωλιακά ανταγωνιστική αγορά.

P=c+

1
bN

ΑAό την άλλη, το +έσο κόστος Aαραγωγής της κάθε εAιχείρησης είναι θετική συνάρτηση του αριθ+ού των εAιχειρήσεων στον κλάδο.
Όσο +εγαλύτερος είναι ο αριθ+ός των εAιχειρήσεων στον κλάδο, τόσο +ικρότερη είναι η κλί+ακα Aαραγωγής της κάθε εAιχείρησης,
αρά τόσο +εγαλύτερο είναι και το +έσο κόστος Aαραγωγής. Το +έσο κόστος Aαραγωγής δίνεται αAό,

c+

NF
A

Ο αριθ+ός των εAιχειρήσεων στην ισορροAία +ε ελεύθερη είσοδο θα Aροσδιοριστεί στο ση+είο στο οAοίο η τι+ή ισούται +ε το +έσο
κόστος Aαραγωγής. Στο ση+είο δηλαδή στο οAοίο η δεξιά Aλευρά της εξίσωσης Aροσδιορισ+ού της τι+ής ισορροAίας θα ισούται +ε τη
δεξιά Aλευρά της εξίσωσης +έσου κόστους. Στο ση+είο αυτό θα Aάψει η είσοδος νέων εAιχειρήσεων στον κλάδο, καθώς οι εAιχειρήσεις
δεν Aραγ+ατοAοιούν θετικά κέρδη, αλλά ούτε και ζη+ίες. ΑAό τη συνθήκη ότι η τι+ή ισούται +ε το +έσο κόστος Aαραγωγής AροκύAτει
και ο αριθ+ός των εAιχειρήσεων ισορροAίας σε ένα +ονοAωλιακά ανταγωνιστικό κλάδο +ε ελεύθερη είσοδο, ως,

NE =

A
bF

Στην ισορροAία +ε ελεύθερη είσοδο, ο αριθ+ός των εAιχειρήσεων είναι θετική συνάρτηση του +εγέθους της αγοράς A και αρνητική της
ευαισθησίας της ζήτησης ως Aρος τη σχετική τι+ή των Aροϊόντων b και του Aαγίου κόστους των εAιχειρήσεων F.
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Κόστος C και Τιµή P

Αριθμός Επιχειρήσεων στον Μονοπωλιακό
Ανταγωνισμό με Ελεύθερη Είσοδο

Μέσο Κόστος N(F/A)+c

E
PE

Τιµή P=c+1/bN

NE
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Εσωτερικές Οικονομίες Κλίμακας, Ατελής
Ανταγωνισμός και Διεθνές Εμπόριο
Έχοντας εξετάσει τις ιδιότητες των διαφόρων +ορφών ατελούς ανταγωνισ+ού, +Aορού+ε να
διερευνήσου+ε τώρα τις εAιAτώσεις και τις συνέAειες του διεθνούς ε+Aορίου σε κλάδους Aου
χαρακτηρίζονται αAό εσωτερικές οικονο+ίες κλί+ακας και ατελή ανταγωνισ+ό.
ΥAοθέτου+ε δύο χώρες, την Η+εδαAή και την ΑλλοδαAή, και εAικεντρωνό+αστε σε ένα
συγκεκρι+ένο ατελώς ανταγωνιστικό κλάδο.
Θα εξετάσου+ε τρεις AεριAτώσεις. Πρώτον, θα εξετάσου+ε την AερίAτωση ενός κλάδου στον οAοίο,
Aριν υAάρξει αAελευθέρωση του διεθνούς ε+Aορίου, η Aαραγωγή σε κάθε χώρα γίνεται αAό +ία
+ονοAωλιακή εAιχείρηση. Ένα φυσικό "ονο,ώλιο σε κάθε χώρα. ∆εύτερον, θα εξετάσου+ε την
AερίAτωση στην οAοία η διάρθρωση της αγοράς σε κάθε χώρα, Aριν αAό την αAελευθέρωση του
ε+Aορίου, είναι ολιγοAωλιακή. Τρίτον, θα εξετάσου+ε την AερίAτωση στην οAοία η διάρθρωση της
αγοράς χαρακτηρίζεται αAό συνθήκες +ονοAωλιακού ανταγωνισ+ού.
Προκει+ένου να εAικεντρωθού+ε στο ρόλο των εσωτερικών οικονο+ιών κλί+ακας, θα Aεριοριστού+ε
αρχικά στη συ++ετρική AερίAτωση, στην οAοία τόσο οι συναρτήσεις ζήτησης όσο και οι συναρτήσεις
κόστους είναι ταυτόση+ες και στις δύο χώρες. Στην AερίAτωση αυτή δεν υAάρχει συγκριτικό
Aλεονέκτη+α σε κα++ία χώρα. Κατά συνέAεια, η διάρθρωση και οι εAιAτώσεις του διεθνούς ε+Aορίου
Aροσδιορίζονται +όνο αAό την ύAαρξη οικονο+ιών κλί+ακας.
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Επιπτώσεις του Διεθνούς Εμπορίου σε Μονοπωλιακούς
Κλάδους
ΥAοθέτου+ε δύο χώρες, κάθε +ία αAό τις οAοίες έχει αAό +ία +ονοAωλιακή εAιχείρηση σε ένα κλάδο Aου,
ενδεχο+ένως, αAοτελεί εθνικό φυσικό +ονοAώλιο (Aχ τηλεAικοινωνίες, ηλεκτρική ενέργεια, κατασκευή αεροAλάνων).
Οι συναρτήσεις ζήτησης και κόστους στην κάθε χώρα δίνονται αAό,

Q = A − bP, C = F + cQ
Q* = A − bP*, C* = F + cQ*
Οι +εταβλητές χωρίς αστερίσκο αναφέρονται στην Η+εδαAή και οι +εταβλητές +ε αστερίσκο στην ΑλλοδαAή.
Αν δεν υAάρχει δυνατότητα ε+Aορίου +εταξύ των χωρών στον κλάδο αυτό, η Aαραγωγή και οι τι+ές στην κάθε +ία
αAό τις δύο χώρες Aροσδιορίζονται, όAως AροβλέAει η θεωρία του +ονοAωλίου, αAό,

Q = Q* =

1 A − bc
1
(A − bc), P = P * = c + (
)
2
2
b

Με ελεύθερο ε+Aόριο +εταξύ των χωρών, οι δύο εAιχειρήσεις συ+Aεριφέρονται ως ένα δυοAώλιο στην Aαγκόσ+ια
αγορά. Η Aαραγωγή και οι τι+ές δίνονται αAό,

Q = Q* =

2
1 A − bc
)
(A − bc), P = P * = c + (
3
3
b

Η Aαγκόσ+ια Aαραγωγή αυξάνεται και οι τι+ές Aέφτουν. Ο λόγος είναι ότι η αAελευθέρωση του ε+Aορίου +ετατρέAει
τα εθνικά +ονοAώλια σε διεθνή ολιγοAώλια (δυοAώλιο στο Aαράδειγ+ά +ας). Η αλλαγή στη διάρθρωση της αγοράς
συνεAάγεται +ικρότερα Aεριθώρια κέρδους για τις εAιχειρήσεις του κλάδου και οφέλη για τους καταναλωτές.

Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2021-2022

30

Γιατί η Απελευθέρωση του Εμπορίου Οδηγεί σε Διεύρυνση της Παραγωγής
των Δύο πρώην Μονοπωλιακών Επιχειρήσεων και σε Μείωση των Τιμών;

Ο λόγος Aου διευρύνεται η Aαγκόσ+ια Aαραγωγή και κατανάλωση και +ειώνονται οι τι+ές του κλάδου είναι
ότι η αAελευθέρωση του διεθνούς ε+Aορίου αλλάζει τη διάρθρωση της αγοράς, αAό +ονοAωλιακή σε
δυοAωλιακή. ∆εδο+ένου ότι σε +ία δυοAωλιακή αγορά ο ανταγωνισ+ός +εταξύ των δύο εAιχειρήσεων οδηγεί
σε χα+ηλότερες τι+ές και +εγαλύτερη συνολική Aαραγωγή αAό ό,τι στο +ονοAώλιο, το διεθνές ε+Aόριο έχει
θετικές εAιAτώσεις στην ευη+ερία και των δύο χωρών.
Αξίζει να ση+ειώσου+ε ότι σε αυτό το συ++ετρικό υAόδειγ+α δεν +Aορού+ε να Aού+ε τίAοτα για το Aοια
χώρα εξάγει και Aοια εισάγει το Aροϊόν του κλάδου. Το ε+Aόριο είναι ενδοκλαδικό, και οι εισαγωγές της κάθε
χώρας ισούνται +ε τις εξαγωγές της.
Lστόσο δεν υAάρχει κάτι στο υAόδειγ+α το οAοίο να +ας βοηθήσει να Aροσδιορίσου+ε τον όγκο και τη
διάρθρωση των εισαγωγών και των εξαγωγών, δεδο+ένου ότι τα Aροϊόντα είναι ταυτόση+α στη συνείδηση
των καταναλωτών. Στην ισορροAία οι καταναλωτές και στις δύο χώρες θα είναι αδιάφοροι +εταξύ της
κατανάλωσης εγχωρίως Aαραγο+ένων Aροϊόντων ή εισαγο+ένων.
Αξίζει εAίσης να ση+ειωθεί ότι και σε αυτό το υAόδειγ+α υAάρχουν κερδισ+ένοι και χα+ένοι. Κερδισ+ένοι
είναι οι καταναλωτές και των δύο χωρών και χα+ένοι οι +έτοχοι των +ονοAωλιακών εAιχειρήσεων και των
δύο χώρων. Το κόστος του +ονοAωλίου για τους καταναλωτές +ειώνεται καθώς το +ονοAώλιο +ετατρέAεται
σε δυοAώλιο, αλλά τα συνολικά κέρδη των δύο εAιχειρήσεων εAίσης +ειώνονται. Άρα θα Aερί+ενε κανείς
τους +ετόχους +ονοAωλιακών εAιχειρήσεων σε όλες τις χώρες να αντιδρούν στην αAελευθέρωση του
διεθνούς ε+Aορίου, η οAοία θα +ετέτρεAε τον κλάδο τους αAό +ονοAωλιακό σε ολιγοAωλιακό.
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Συμμετρικά Ολιγοπώλια, Παραγωγή και Τιμές σε
Συνθήκες Αυτάρκειας
Ερχό+αστε τώρα στην AερίAτωση στην οAοία, Aριν αAό την αAελευθέρωση του διεθνούς ε+Aορίου, η διάρθρωση του
κλάδου σε κάθε +ία αAό τις δύο χώρες είναι ολιγοAωλιακή.
Η συνάρτηση ζήτησης για το Aροϊόν του κλάδου στην Η+εδαAή και την ΑλλοδαAή δίνεται αAό,

Q = A − bP, Q* = A − bP*
Η Aαραγωγή τόσο στην Η+εδαAή όσο και στην ΑλλοδαAή γίνεται αAό Ν και Ν* ανταγωνιστικές εAιχειρήσεις,
αντίστοιχα, +ε ταυτόση+ες συναρτήσεις κόστους,

Cn = F + cqn, Cn = F + cq*
n
ΥAοθέτου+ε ότι και στις δύο χώρες η είσοδος νέων εAιχειρήσεων στον κλάδο είναι ελεύθερη, και ότι ο αριθ+ός των
εAιχειρήσεων Aροσδιορίζεται αAό τη συνθήκη ότι η τι+ή ισορροAίας ισούται +ε το +έσο κόστος Aαραγωγής. Με τις
υAοθέσεις αυτές, Aριν αAό την αAελευθέρωση του ε+Aορίου, ο αριθ+ός των εAιχειρήσεων στην Η+εδαAή και την
ΑλλοδαAή είναι ίσος, και Aροσδιορίζεται αAό,

NE = N*
=
E

A − bc
bF

−1

H συνολική Aαραγωγή και η τι+ή σε κάθε +ία αAό τις δύο χώρες Aριν την αAελευθέρωση του ε+Aορίου δίνονται αAό,

Q = Q* =

NE
(A − bc) = A − bc −
NE + 1
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b(NE + 1)

F
b
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Συμμετρικά Ολιγοπώλια και Διεθνές Εμπόριο
Μετά την αAελευθέρωση του διεθνούς ε+Aορίου, οι εAιχειρήσεις και στις δύο χώρες +εγιστοAοιούν τα κέρδη τους υAό τον
Aεριορισ+ό της Aαγκόσ+ιας συνάρτησης ζήτησης για τα Aροϊόντα του κλάδου, δηλαδή το οριζόντιο άθροισ+α των
συναρτήσεων ζήτησης των δύο χωρών. Αυτή δίνεται αAό,

Q + Q* = 2A − 2bPW
όAου PW είναι η Aαγκόσ+ια τι+ή κοινή και στις δύο χώρες.
Ο αριθ+ός των εAιχειρήσεων στην Aαγκόσ+ια αγορά Aου δη+ιούργησε η αAελευθέρωση του ε+Aορίου Aροσδιορίζεται αAό,

NW =

2(A − bc)
bF

−1

Η συνολική Aαραγωγή και το εAίAεδο τι+ών στην Aαγκόσ+ια οικονο+ία δίνονται αAό,

QW = Q + Q* = 2A − 2bc −

2bF , PW = c +

F
2b

Είναι σαφές, συγκρίνοντας +ε την AερίAτωση της αυτάρκειας, ότι η αAελευθέρωση του ε+Aορίου οδηγεί σε αύξηση του
αριθ+ού των εAιχειρήσεων Aου δραστηριοAοιούνται στην αγορά της κάθε χώρας +ειώνοντας τις ολιγοAωλιακές
στρεβλώσεις.
Η διεύρυνση της αγοράς οδηγεί σε +είωση του +έσου κόστους Aαραγωγής και των τι+ών σε κάθε χώρα, λόγω του ότι
αυξάνει η κλί+ακα Aαραγωγής όλων των εAιχειρήσεων, καθώς και σε αύξηση της Aαγκόσ+ιας Aαραγωγής του κλάδου.
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Κόστος C και Τιµή P

Διαγραμματική Ανάλυση των Επιπτώσεων του Διεθνούς
Εμπορίου στην Ολιγοπωλιακή Αγορά της Ημεδαπής

Μέσο Κόστος Αυτάρκειας c+F(N+1)/(A-bc)

Μέσο Κόστος Ελεύθερου Εµπορίου c+F(N+1)/2(A-bc)
E
PE
W
PW
Τιµή P=c+(A-bc)/(b(N+1))

NE

NW
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Επιπτώσεις του Διεθνούς Εμπορίου σε Ολιγοπωλιακούς
Κλάδους
Η αAελευθέρωση του διεθνούς ε+Aορίου οδηγεί σε αύξηση του αριθ+ού των εAιχειρήσεων Aου
δραστηριοAοιούνται στην αγορά της κάθε χώρας +ειώνοντας τις ολιγοAωλιακές στρεβλώσεις.
Η διεύρυνση της αγοράς οδηγεί σε +είωση του +έσου κόστους Aαραγωγής και των τι+ών, λόγω του
ότι αυξάνει η κλί+ακα Aαραγωγής όλων των εAιχειρήσεων. ΕAίσης οδηγεί σε αύξηση της
Aαγκόσ+ιας Aαραγωγής του κλάδου.
Αξίζει να ση+ειωθεί ότι ο συνολικός αριθ+ός των εAιχειρήσεων του κλάδου στην Aαγκόσ+ια
οικονο+ία +ειώνεται +ετά την αAελευθέρωση του ε+Aορίου. Lστόσο, εAειδή κάθε εAιχείρηση έχει
+εγαλύτερο +ερίδιο της Aαγκόσ+ιας αγοράς σε σχέση +ε την ισορροAία Aριν την αAελευθέρωση του
διεθνούς ε+Aορίου, το +έσο κόστος της, άρα και η τι+ή ισορροAίας είναι χα+ηλότερα.
Το διεθνές ε+Aόριο οδηγεί σε αύξηση της Aαγκόσ+ιας ευη+ερίας, καθώς +ε τη +είωση της τι+ής
ισορροAίας και την αύξηση της Aροσφερό+ενης Aοσότητας των Aροϊόντων και στις δύο αγορές
υAάρχει ωφέλεια για τους καταναλωτές.
Lστόσο, +ετά την αAελευθέρωση του διεθνούς ε+Aορίου, κάAοιοι Aαραγωγοί και στις δύο οικονο+ίες
δεν αντέχουν τον αυξη+ένο ανταγωνισ+ό και οδηγούνται εκτός αγοράς. Αυτό συνεAάγεται την
αύξηση της +έσης κλί+ακας Aαραγωγής για τις υAόλοιAες εAιχειρήσεις, και είναι ο λόγος για τον
οAοίο +ειώνεται το +έσο κόστος Aαραγωγής και οι τι+ές του Aροϊόντος του κλάδου.
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Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός και Διεθνές Εμπόριο
Ερχό+αστε τέλος στην AερίAτωση του +ονοAωλιακού ανταγωνισ+ού. ΥAοθέτου+ε και Aάλι δύο Aαρό+οιες συ++ετρικές οικονο+ίες.
Πριν την αAελευθέρωση του ε+Aορίου, η συνάρτηση ζήτησης για το Aροϊόν της εAιχείρησης n στην Η+εδαAή, δίνεται αAό,

qn = A

1
− b(Pn − P)
(N
)

Μετά την αAελευθέρωση του ε+Aορίου, +ε δεδο+ένο ότι η εAιχείρηση έχει τώρα Aρόσβαση και στην αγορά της ΑλλοδαAής, η
συνάρτηση ζήτησης δίνεται αAό,

qn = 2A

1
− b(Pn − P)
(N
)

Με ελεύθερη είσοδο εAιχειρήσεων, ο αριθ+ός των εAιχειρήσεων Aου Aαράγουν για την εγχώρια οικονο+ία, Aριν και +ετά την
αAελευθέρωση του διεθνούς ε+Aορίου, δίνονται αντίστοιχα αAό,

NE =

A
, NW =
bF

2A
bF

Η +έση τι+ή των Aροϊόντων του κλάδου Aριν και +ετά την αAελευθέρωση του ε+Aορίου δίνεται αAό,

PE = c +

1
=c+
bNE

F
1
> PW =
=c+
bA
bNW

F
2bA

Η αAελευθέρωση του ε+Aορίου οδηγεί σε +είωση της +έσης τι+ής, και του +έσου κόστους Aαραγωγής, και σε αύξηση του αριθ+ού
των εAιχειρήσεων Aου Aαράγουν για την κάθε οικονο+ία. ∆εδο+ένου ότι το +έγεθος της αγοράς στο υAόδειγ+α του +ονοAωλιακού
ανταγωνισ+ού θεωρείται δεδο+ένο, η Aαγκόσ+ια Aαραγωγή ισούται +ε 2Α και δεν +εταβάλλεται +ετά την αAελευθέρωση του
ε+Aορίου, όAως συ+βαίνει +ε το αντίστοιχο υAόδειγ+α του ολιγοAωλίου. Αυξάνει ό+ως η ‘Aοικιλία’ των Aροσφερο+ένων Aροϊόντων.
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Κόστος C και Τιµή P

Διαγραμματική Ανάλυση των Επιπτώσεων του Διεθνούς Εμπορίου
στην Μονοπωλιακά Ανταγωνιστική Αγορά της Ημεδαπής

Μέσο Κόστος Αυτάρκειας N(F/A)+c

Μέσο Κόστος Ελεύθερου Εµπορίου N(F/2A)+c
E
PE
W

PW

Τιµή P=c+1/bN

NE

NW
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Επιπτώσεις του Διεθνούς Εμπορίου σε Μονοπωλιακά
Ανταγωνιστικούς Κλάδους
Η αAελευθέρωση του διεθνούς ε+Aορίου οδηγεί σε αύξηση του αριθ+ού των εAιχειρήσεων Aου
δραστηριοAοιούνται στην αγορά της κάθε χώρας και της ‘Aοικιλίας’ των Aροσφερο+ένων Aροϊόντων.
Η διεύρυνση της αγοράς οδηγεί σε +είωση του +έσου κόστους Aαραγωγής και των τι+ών, λόγω του
ότι αυξάνει η κλί+ακα Aαραγωγής όλων των εAιχειρήσεων.
Αξίζει να ση+ειωθεί ότι ο συνολικός αριθ+ός των εAιχειρήσεων του κλάδου στην Aαγκόσ+ια
οικονο+ία +ειώνεται +ετά την αAελευθέρωση του ε+Aορίου. Lστόσο, εAειδή κάθε εAιχείρηση έχει
+εγαλύτερο +ερίδιο της Aαγκόσ+ιας αγοράς σε σχέση +ε την ισορροAία Aριν την αAελευθέρωση του
διεθνούς ε+Aορίου, το +έσο κόστος της, άρα και η τι+ή ισορροAίας είναι χα+ηλότερα.
Το διεθνές ε+Aόριο οδηγεί σε αύξηση της Aαγκόσ+ιας ευη+ερίας, καθώς +ε τη +είωση της τι+ής
ισορροAίας και την αύξηση της Aροσφερό+ενης Aοικιλίας Aροϊόντων και στις δύο αγορές υAάρχει
ωφέλεια για τους καταναλωτές.
Lστόσο, +ετά την αAελευθέρωση του διεθνούς ε+Aορίου, κάAοιοι Aαραγωγοί και στις δύο οικονο+ίες
δεν αντέχουν τον αυξη+ένο ανταγωνισ+ό και οδηγούνται εκτός αγοράς. Αυτό συνεAάγεται την
αύξηση της +έσης κλί+ακας Aαραγωγής για τις υAόλοιAες εAιχειρήσεις, και είναι ο λόγος για τον
οAοίο +ειώνεται το +έσο κόστος Aαραγωγής και οι τι+ές του Aροϊόντος του κλάδου.
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Εσωτερικές Οικονομίες Κλίμακας και Ενδοκλαδικό
Εμπόριο
Σε όλα τα υAοδείγ+ατα διεθνούς ε+Aορίου Aου αναλύσα+ε στη διάλεξη αυτή το ε+Aόριο είναι ενδοκλαδικό και δεν εξαρτάται αAό
κανενός είδους συγκριτικό Aλεονέκτη+α. Οι διάφορες χώρες εισάγουν και εξάγουν ταυτόχρονα Aροϊόντα του ίδιου κλάδου.
Κινητήρια δύνα+η του ε+Aορίου είναι οι αύξουσες α,οδόσεις κλί"ακας Aου +ειώνουν το +έσο κόστος Aαραγωγής +ετά τη
διεύρυνση του +εγέθους της αγοράς Aου Aροκαλεί το διεθνές ε+Aόριο.
Το διεθνές ε+Aόριο Aροκαλεί +εταβολές στη διάρθρωση των ατελώς ανταγωνιστικών αγορών των διαφόρων χωρών, οδηγώντας
σε αύξηση του αριθ+ού των εAιχειρήσεων Aου δραστηριοAοιούνται στην κάθε αγορά, αυξάνοντας +ε τον τρόAο αυτό τον
ανταγωνισ+ό στους διάφορους κλάδους.
Το Aοσοστό του ενδοκλαδικού ε+Aορίου στο συνολικό διεθνές ε+Aόριο έχει αυξηθεί ση+αντικά στα τελευταία Aενήντα χρόνια.
Ανάλογα +ε το Aόσο λεAτο+ερές είναι το σύστη+α κατάταξης των βιο+ηχανικών κλάδων, το ενδοκλαδικό διεθνές ε+Aόριο έχει
+ερίδιο +εταξύ του ενός τρίτου και του +ισού του συνολικού όγκου του διεθνούς ε+Aορίου. Το ενδοκλαδικό ε+Aόριο έχει ακό+α
+εγαλύτερη ση+ασία για τις ε+Aορικές ανταλλαγές +εταξύ των αναAτυγ+ένων βιο+ηχανικών χωρών, Aου συ+βάλλουν στο
+εγαλύτερο Aοσοστό του διεθνούς ε+Aορίου.
Μια σχετικά Aρόσφατη +ελέτη των Broda and Weinstein (2006) υAολογίζει ότι ο αριθ+ός των διαθέσι+ων Aροϊόντων στις
εισαγωγές των ΗΠΑ σχεδόν τριAλασιάστηκε +εταξύ του 1972 και του 2001. Η αύξηση αυτή της Aοικιλίας των Aροϊόντων
υAολογίζεται ότι είχε όφελος για τους καταναλωτές των ΗΠΑ Aου ισοδυνα+εί +ε το 2,6% του ΑΕΠ.
Το ενδοκλαδικό ε+Aόριο είναι η κινητήριος δύνα+η και της Ενιαίας ΕυρωAαϊκής Αγοράς. Μετά τη δη+ιουργία της ΕυρωAαϊκής
Οικονο+ικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ) και κατόAιν της ΕυρωAαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), ο κύριος όγκος του ε+Aορίου +εταξύ των χωρών της
Ε.Ε. είναι το ενδοκλαδικό ε+Aόριο. Στη δεκαετία του 1960, το ε+Aόριο +εταξύ των χωρών της τότε Ε.Ο.Κ αυξάνοταν +ε διAλάσιο
ρυθ+ό σε σχέση +ε το υAόλοιAο διεθνές ε+Aόριο. Το ε+Aόριο εντός της Ε.Ε. ενισχύθηκε και αAό τη δη+ιουργία του ευρώ, Aου
+είωσε το κόστος των διασυνοριακών συναλλαγών εντός της Ε.Ε.
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Ασυμμετρίες Μεταξύ των Χωρών
Έως τώρα είδα+ε τη συ++ετρική AερίAτωση, στην οAοία τόσο οι συνθήκες της ζήτησης όσο και οι
συνθήκες κόστους είναι ταυτόση+ες στις δύο χώρες. Αυτό βοηθά στο να εκτι+ηθεί ότι η Aηγή των
ωφελειών αAό το διεθνές ε+Aόριο στην AερίAτωση αυτή είναι οι εσωτερικές οικονο+ίες κλί+ακος και
όχι κάAοιο συγκριτικό Aλεονέκτη+α +ιας χώρας έναντι +ιας άλλης. Αξίζει ό+ως να εξετάσου+ε και
τις εAιAτώσεις ασυ++ετριών.
Όταν υAάρχουν εσωτερικές οικονο+ίες κλί+ακας, +ια +ικρή οικονο+ία έχει +εγαλύτερα οφέλη αAό
το διεθνές ε+Aόριο σε σχέση +ε +ία +εγάλη οικονο+ία. Αυτό συ+βαίνει διότι τα οφέλη του ε+Aορίου
στην AερίAτωση αυτή AροκύAτουν αAό τις οικονο+ίες κλί+ακας. Μία +ικρή οικονο+ία εAωφελείται
Aερισσότερο αAό τις οικονο+ίες κλί+ακας όταν αAελευθερωθεί το ε+Aόριο γιατί οι Aαραγωγικοί της
κλάδοι είναι κατά τεκ+ήριο +ικρότεροι.
Όταν υAάρχουν διαφορές στο οριακό κόστος Aαραγωγής +εταξύ των χωρών, η αAελευθέρωση του
ε+Aορίου ωφελεί τους καταναλωτές των Aροϊόντων του κλάδου και στις δύο χώρες, αλλά οι
Aαραγωγοί της χώρας +ε το υψηλότερο οριακό κόστος Aαραγωγής χάνουν +ερίδιο αγοράς Aρος
όφελος των Aαραγωγών της χώρας +ε το χα+ηλότερο οριακό κόστος Aαραγωγής.
Τέλος, το διεθνές ε+Aόριο όχι +όνο οδηγεί στη +είωση του Aεριθωρίου των τι+ών σε σχέση +ε το
οριακό κόστος, αλλά οδηγεί και σε +είωση του +εριδίου των Aαραγωγών υψηλού οριακού κόστους, +ε
αAοτέλεσ+α αύξηση της αAοτελεσ+ατικότητας της Aαγκόσ+ιας οικονο+ίας.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2021-2022

40

Το Κόστος του Διασυνοριακού Εμπορίου, η Απόφαση για Εξαγωγές και
η Διαφοροποίηση των Τιμών μεταξύ Εγχώριας και Εξαγωγικής Αγοράς

Μία εAιχείρηση +Aορεί να Aαράγει εAικερδώς για την εγχώρια αγορά αλλά, λόγω του κόστους του διασυνοριακού
ε+Aορίου, να +ην +Aορεί να εξάγει εAικερδώς στο εξωτερικό. Όσο +εγαλύτερο είναι το οριακό κόστος Aαραγωγής της, τόσο
Aιθανότερο είναι αυτό το ενδεχό+ενο.
Κατά τεκ+ήριο, οι Aιο αAοτελεσ+ατικές εAιχειρήσεις, δηλαδή αυτές Aου έχουν χα+ηλότερο οριακό κόστος, θα είναι
ευκολώτερο να εξάγουν στο εξωτερικό.
Οι διαθέσι+ες ε+Aειρικές ενδείξεις για +εγάλο αριθ+ό χωρών (βλ. Bernard, Jensen, Redding and Schott 2007) εAιβεβαίωνουν
ότι οι εAιχειρήσεις Aου κάνουν εξαγωγές είναι κατά τεκ+ήριο Aιο αAοτελεσ+ατικές, και συνήθως +εγαλύτερες, αAό τις
υAόλοιAες εAιχειρήσεις του ιδίου κλάδου.
Στις ΗΠΑ, η +έση Aαραγωγικότητα της εργασίας των εξαγωγικών εAιχειρήσεων είναι κατά 11% +εγαλύτερη αAό αυτή των
+η εξαγωγικών εAιχειρήσεων. Οι διαφορές αυτές είναι ακό+η +εγαλύτερες στην ΕυρώAη.
Όταν υAάρχει κόστος ε+Aορίου, οι αγορές δεν είναι Aλέον Aλήρως ενοAοιη+ένες, +ε αAοτέλεσ+α οι εAιχειρήσεις να
+Aορούν να Aροσδιορίζουν διαφορετικές τι+ές σε διαφορετικές αγορές.
Το Aεριθώριο της τι+ής εAί του οριακού κόστους είναι +εγαλύτερο στην αγορά της Η+εδαAής, Aαρά στην αγορά της
ΑλλοδαAής. Αυτό συ+βαίνει διότι στην αγορά της ΑλλοδαAής, λόγω του κόστους του διασυνοριακού ε+Aορίου, η τι+ή της
είναι +εγαλύτερη αAό το +έσο όρο και το +ερίδιο της αγοράς +ικρότερο.
Αυτό το αναAόφευκτο γεγονός, Aου AροκύAτει αAό τη +εγιστοAοίηση των κερδών των εAιχειρήσεων σε αγορές +ε
διαφορετικές συνθήκες κόστους, σε Aολλές νο+οθεσίες θεωρείται dumping (ε+Aορική Aόντιση), +ία αθέ+ιτη ε+Aορική
Aρακτική.
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Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός, Κόστος Διεθνούς Εμπορίου,
και Τιμές και Κέρδη στη Εγχώρια και Διεθνή Αγορά
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Συμπεράσματα
Στη διάλεξη αυτή, αναλύσα+ε τις εAιAτώσεις της αAελευθέρωσης του διεθνούς ε+Aορίου σε κλάδους όAου
υAάρχουν εσωτερικές οικονο+ίες κλί+ακας και ατελής ανταγωνισ+ός.
Αναλύοντας κλάδους +ε +ονοAωλιακή και ολιγοAωλιακή διάρθρωση και δείξα+ε ότι η αAελευθέρωση του
διεθνούς ε+Aορίου οδηγεί σε αύξηση του αριθ+ού των εAιχειρήσεων σε κάθε οικονο+ία, τη διεύρυνση της
Aαγκόσ+ιας Aαραγωγής και την Aτώση των Aεριθωρίων κέρδους και των τι+ών των Aροϊόντων του κλάδου.
Κατά συνέAεια και στην AερίAτωση αυτή το διεθνές ε+Aόριο Aροκαλεί βελτίωση της Aαγκόσ+ιας ευη+ερίας.
ΚατόAιν εξετάζου+ε υAοδείγ+ατα +ονοAωλιακού ανταγωνισ+ού. Αναλύοντας ένα τυAικό υAόδειγ+α
+ονοAωλιακού ανταγωνισ+ού +ε ο+οειδείς εAιχειρήσεις Aου Aαράγουν διαφοροAοιη+ένα αλλά Aαρό+οια
Aροϊόντα, αAοδείξα+ε ότι και σε αυτή την AερίAτωση η διεύρυνση της αγοράς Aου Aροκαλεί το διεθνές
ε+Aόριο οδηγεί σε αύξηση της Aοικιλίας των Aροϊόντων (Aερισσότερα Aροϊόντα και Aερισσότερες
εAιχειρήσεις) και σε +είωση της +έσης τι+ής των Aροϊόντων, Aρος όφελος των καταναλωτών.
Τα υAοδείγ+ατα ολιγοAωλίου και +ονοAωλιακού ανταγωνισ+ού εξηγούν το ενδοκλαδικό διεθνές ε+Aόριο,
κάτι Aου δεν +Aορούσαν να εξηγήσουν τα ανταγωνιστικά υAοδείγ+ατα Aου βασίζονταν στη θεωρία του
συγκριτικού Aλεονεκτή+ατος (βλ. Helpman and Krugman (1985) και Krugman (1990)).
Το ενδοκλαδικό ε+Aόριο αAοτελεί ση+αντικό +έρος του διεθνούς ε+Aορίου βιο+ηχανικών Aροϊόντων +εταξύ
των αναAτυγ+ένων οικονο+ιών, και δεν +Aορεί να εξηγηθεί +ε βάση το τυAικό ανταγωνιστικό υAόδειγ+α
του διεθνούς ε+Aορίου.
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